Wnioski z ewaluacji
dotyczącej samopoczucia i bezpieczeństwa dzieci w szkole,
przeprowadzonej w styczniu 2016 roku.
Wnioski skierowane do nauczycieli oraz innych pracowników szkoły:
1. W dalszym ciągu rzetelnie pełnić dyżury, z wyznaczeniem nauczycielom miejsc na
korytarzach, w łącznikach, przy łazienkach, szatni oraz przed szkołą w dni słoneczne.
2. Pani woźna stale nadzoruje porządek w szatni oraz czuwa nad bezpieczeństwem przy
drzwiach wyjściowych, a także prowadzi rejestr wchodzących i wychodzących z budynku.
3. Rozważyć możliwość zamykania szkoły oraz założyć domofon przy drzwiach wejściowych
do budynku.
4. Zwiększyć czujność nauczycieli na dyżurach, ze zwróceniem szczególnej uwagi na osoby
biegające oraz często przypominać zasady bezpieczeństwa obowiązujące w czasie przerw
międzylekcyjnych. Zwracać uwagę na właściwe zachowanie w toaletach.
5. Przypominać regulaminy pracowni i zasady BHP.
6. Doposażyć pokój nauczycielski, pracownie oraz pomieszczenie trenerów w apteczki
wyposażone w środki do udzielania pierwszej pomocy.
7. Kontynuować prelekcje prowadzone przez Policję lub Straż Gminną, dotyczące zasad
bezpieczeństwa w szkole i poza nią.
8. W celu zwiększenia bezpieczeństwa uczniów przedłużyć barierkę przy wjeździe dla
samochodów, obok bramy wjazdowej na główny parking. Wnioskować o zmianę pasów na
ulicy Dworcowej.
9. Wychowawcy klas przeprowadzą pogadanki, rozmowy na temat właściwego traktowania
innych, okazywania szacunku młodszym oraz pomagania sobie wzajemnie. W klasach IV –
VI pani psycholog przeprowadzi zajęcia lub warsztaty na temat agresji słownej i fizycznej.
10. Wnioski z ewaluacji zostaną przedstawione Radzie Rodziców na zebraniu z rodzicami dnia
11 kwietnia 2016 roku.
Wnioski skierowane do Rady Rodziców:
1. Zwrócić uwagę na samochody parkujące przed szkołą, szczególnie w godzinach rannych
oraz egzekwowanie właściwego zachowania się kierowców.
2. Kontynuacja obowiązku noszenia przez dzieci obuwia na zmianę na nieśliskiej białej
podeszwie. Przestrzeganie regulaminu korzystania z szatni oraz pobytu na terenie szkoły.
3. Uświadomienie rodzicom, że po zajęciach lekcyjnych, opieka nad dziećmi klas IV – VI leży
w gestii rodziców, oraz że w szkole jest bogata oferta zajęć pozalekcyjnych, z której
uczniowie mogą skorzystać, jest także bezwzględny zakaz pozostawiania dzieci po lekcjach
bez opieki.
Wnioski skierowane do Samorządu Szkolnego:
1. Kontynuować dyżury starszych uczniów podczas przerw, ze szczególnym uwzględnieniem
zachowania w toaletach oraz na klatce schodowej (ewakuacyjnej), a także w szatni.
2. Wynagradzać pochwałami oraz wyróżniać na apelach szkolnych uczniów, opiekujących się
młodszymi dziećmi i wzorowo pełniących dyżury w czasie przerw.
3. Przestrzeganie regulaminu korzystania z szatni. Dyżurni mają prawo upomnieć daną klasę o
nieprzestrzeganiu porządku i regulaminu obowiązującego w szatni.
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